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Att gå på kryss
Har du sett att nu står de där, de som vi
alla väntat på nästan ett helt år. Vita små
klockor och trängs bland ogräs, småsten
och en kall jord. Dom kämpar sig upp
genom den blöta smetiga och ogästvänliga, vår jord. Jorden ser fortfarande tråkig
ut och verkar inte speciellt rolig att få
ordning på. Den där jorden, som är
skapad för oss alla,
där vi skall trivas,
bo och leva. Ja
M
men helt plötsligt,
så visst finns dom
där, dessa snödroppar, som vittnar om
att det kommer en
E
vår, en tid då
dagen blir längre,
dimman är borta och den värmande solen
lockar oss ut i vår by och så upptäcker vi ,
att där finns de, alla trevliga, snälla och
rara bybor och andra. De ser ju nästan ut
som de små klockorna, där de trängdes
bland ogräset, småstenen och den kalla
jorden. Jag vill kanske reservera mig litet
grand, fast ok, det är ju snart vår, så låt
gå för den bedömningen.
Visst finns det möjligheter, chanser och
tillfållen som vi måste upptäcka och ta
vara på. Tag gärna inledningen som en

bild på vår s.k. svacka i ekonomin,
nedgång i industrin och dåliga tider. Men
se dig omkring, du kanske får leta och
peta i ideer och gamla funderingar , men
visst finns det där, lösningen och hoppet.
Eller har du hört den lilla fågeln , som
bara finns där, högt, högt och ibland så
långt borta, men den finns där.
Och så hör vi den, denna underbara lilla
vårfågel, lärkan , som även den talar om
att nu är det vår, en tid med nya fri ska
möjligheter och då nästan allting startar på
nytt i vår natur. Lärkan , budbäraren om
en ny vår och som skvallrar om en
sommar i vår natur och i vår vackra by.
Det är klart att visst kan den bl i regrug
och lite våt , men solen finns i alla fall
alltid där bakom de grå molnen, som
ibland kan se så hotande ut.
Forts. sid 6
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Arsmöte
Mölle Byförening har årsmöte
onsdagen den 17 mars kl. 19. 00 i
Stationshuset.
Det bjuds på någon fortäring .

...

. •,

Verksamhetsberättelse för 1/7 - 31 / 12 1992
Räkenskaper och ekonomi redovisas ~ sid 8. Här redovisas
verksamheten i övrigt från det korta ''ver amhetsåret'' hösten 1992.
Pga stadgeändringar bar det ju endast förflutit ett halvår sedan
föregående årsmöte.
Styrelsen bar sedan årsmötet den 13 aug
1992 haft följande sammansättning:

Dagordning
vid Mölle byförenings
årsmöte den 17 mars 1993.
1 . Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av Justeringsmän
5. Fråga om kallelse till
sammanträdet utfärdats i
behörig ordning
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen
9. Fastställande av årsavgift för
nästföljande kalenderår
10. Val av ordförande
11 . Val av styrelseledamöter
12. Val av styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och en
revisorssuppleant
14. Val av eventuella kommitt~er
15. Val av valberedning, bestående av tre ledamöter
16. Övrigt
1 7. Mötets avslutning

2

Lennart Silen Alfredsson (ordförande)
Siv Dreiwitz (vice ordförande)
Gösta Tiveljus (kassör)
Christer El fverson (sekreterare)
Ingegerd Edler
Leif Persson (ansvarig för Möllekuriren)
Per-Eric Scbyberg
Gunnel Elfverson (suppleant)
Karl Gustaf Hansson (suppleant)
Per Andersson (suppleant)
Styrelsen har sedan årsmötet haft fyra
protokollförda möten. Där har oftast
utöver styrelsens ledamöter och suppleanter Febe Alfredsson (intendent för stationshuset) och Ingrid Claesson (utställningsansvarig) deltagit. Karl Gustaf
Hansson är sammankallande fOr trivselkommitten, som haft reg~lbundna träffar
mellan styrelsemötena. A ven styrelsens
arbetsutskott (ordf, vice ordf, kassör och
sekr) har haft egna sammanträden.
I stationshuset har bridgeklubb, gymnastik- och kapellsyfOrening haft regelbunden verksamhet. Dessutom har där
ordnats studiecirklar och privata fester.
Biblioteket i stationshuset hotades genom
kommunala "besparingar" av nedläggning.
Styrelsen har dock beslutat driva det vidare med ideella krafter och med Gun
Persson som ansvarig. Även under 1993
blir det därför öppet torsdagar kl 16 - 18.

•

Delar av stationshuset har hyrts ut till
kommunala hemtjänsten (som grupplokal)
och till Lennart Silen A]fredsson (som
arkitektkontor).

'
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En annan återkommande fråga fOr
byfOreningen har varit planen för
stationsområdet, som nu , trots våra
protester, har antagits av kommunalfullmäktige. Byföreningen har sedan länge
arbetat fOr lättskötta pensionärsbostäder
i området men menar att den nya infarten
över fotbollsplanen är onödig och att
för
hög
planerna i övrigt har
exploateringsgrad. För att kunna agera
med större styrka har vi nu inför
överklagandet hos länsstyrelsen gått
samman med Gylleröds samfällighet och
pensionärsföreni ngen.

Bland övriga styrelsens ärenden kan
nämnas fOljande: Skötseln av Solvikens
bassäng kommer att lämnas ut på
entrepenad.
Trafikfrågorna om
hastighetsbegränsningar och olovlig
körning och parkering har bevakats
vidare. Kritiska synpunkter har inlämnats
till kommunen beträffande byggnation på
fastigheten Kristinegrund. Hyrorna på
stationshuset har höjts med ca 10 %.
Beslut har fattats om att lägenheten i
stationshuset skall kunna hyras ut under
längre perioder hela året. Skrivelse har
skickats till Jordbruksdepartementet och
lokala riksdagsmän med protester mot
planerade inskränkningar i fisket. Frågan
om dåliga TV-mottagningar, särskilt av
TV2, har drivits vidare genom kontakter
med kommunen och Televerket. Fortsatta
kontakter har upprätthållits med övriga
byföreningar i kommunen.
Forts sid 4

Valberedningens förslag

Nuvarande

Förslag

Nyval sker
vid årsmötet

Ordförande

Lennart Silen Alfredsson Omval

mars 1994

Ordinarie ledamöter

Gösta Tivelius
lngegerd Edler
Siv Dreiwitz
Christer Elfverson
Leif Persson
Per-Eric Schyberg

Omval

mars
mars
mars
mars
mars
mars

Omval
Omval
Omval

mars 1994
mars 1994
mars 1994

Omval
Gösta Welin

mars 1994
mars 1994

Bosse Svensson

mars 1994

Omval
Omval

1995
1994
1994
1995
1994
1995

Suppleanter

Gunnel Elfverson
Karl Gustaf Hansson
Per Andersson
Revisorer

Ingeborg Höber
Ingemar Larsson
Suppleant

Gösta Welin
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Forts ''Verksamhetsberättelse.. "

Fri talan

Sedan föregående
årsmöte bar
Möllekuriren utkommit planenligt med två
nummer. Luciafirande och Slå katten ur
tunnan har ägt rum. Närmast blir det
strandrensning den 21 mars.

Till styrelsen för Mölle Hamn eko11.
förening har inkommit ett brev, som
l\.1K fått sig tillsänt och gärna
publicerar.

Styrelsen tackar alla goda krafter som
hjälper till att göra Mölle byförening till
en gemensam angelägenhet för alla Mölles
vänner, bofasta och gäster.
Ekonomin
Som framgår på sidan 8 är byföreningens
ekonomiska ställning god.
Efter långvariga förhandlingar med
kommunen har hyreskontraktet för
stationshuset å kr. 27. 800:- per år nu
godkänts av båda parter. Förutsättningen
ror att Byföreningen skulle godkänna
kontraktet var att dels Kulturnämnden
beviljade ett anslag till Byföreningen dels
att kommunen svarade för kostnaderna för
de reparationer å stationshuset, som
Byföreningen efter särskild besiktning
krävde. I besiktningen ingick bl.a. utbyte
av oljebrännarna. Nya sådana har redan
installerats, varigenom vi hoppas få ner de
höga kostnaderna för olja, som belastat
vår ekonomi.
Kulturnämnden har redan betalat kr.
11.000:- för år 1992 och utlovat kr.
15.000:- för år 1993.
Vi kan således presentera en balanserad
budget för år 1993.
Mölle den 1 mars 1993

Styrelse,,

•

•
• •• •• •
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Under det år föreningen (Mölle Ha111n
ekon. fören.) svarat för skötseln av
hamnen och hamnområdet har allt
handhafts på ett föredömligt sätt.
Man får gå tillbaka till tiden före
kommunsammanslagningen för att hitta ett
jämförbart intresse för hamnen och
hamnlivet i Mölle.
Den väsentliga orsaken till att Höganäs
kommun överlämnat hamnen att sköta av
mölleborna själva är förstå s de
ekonomiska problem kommunen brottas
med. Entreprenadverksamheten påstås
också på sikt medföra oförändrad ell er
rent av sänkt skatt - något som gagn ar
alla.
Men då krävs att alla hjälps åt vid
förvaltningen av hamnen. Hitintills
förefaller det som om ett mycket
begränsat antal medlemmar i förenin gen
är beredda att ta aktiv del i arbetet.
Redovisning av hamnavgifter, renhållning ,
underhållsreparationer ~räsmattekli ppn ing
och mycket, mycket annat har under den
gångna intensiva soinmaren skötts av en
handfull personer - nästan helt ideellt.
Att vissa inte helt förstår de
förutsättningar som gäl ler krin g
entreprenaden framgår av det bryska och
vid något tillfålle direkt oförskämda
beteende som visats mot folk som
engagerat sig i olika sysslor vid hamnen .
På sikt är nuvarande engagemang från
medlemmarnas sida helt otillräckligt. Jag
vill därför föreslå fåljande:
att Medlemmarna i hamnfåreningen
ålägges göra en aktiv arbetsinsats vid
hamnen på förslagsvis 8 timmar/år. Den
som ej har möjlighet erlägger i stället en
engångssumma på förslagsvis 500:-.
Mölle den 10 januari 1993
Bert K.,iafve
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Mölle i världen
För några år sedan stod i princip alla
diskussioner
kring
utrikespolitiska
motsättningarna mellan
Öst- och
Västblocket. Det börjar nu mer och mer
framgå att det faktum att Sovjetunjonen
inte längre existerar, utan endast
stormakten USA återstår, inte på något
sätt minskat spänningarna i världen. I
stället för två stora, väl definierade block,
som stod mot varandra så består nu
problemen av ett oändligt antal stater med
svåra inrikespolitiska motsättningar.
Det för oss mest närliggande och
påtagliga exemplet är det
forna
Jugoslavien. Vi ser detta på den stora
flyktingströmmen i dessa dagar och på det
mänskliga lidande som rullas upp för oss
varje kväll i TVrutan. Aldrig tidigare har
det väl så klart uppenbarats för oss att
civilbefolkningens väl och ve endast är
brickor i de stridande parternas spel. Man
byter FN-hjälp i fo1n1 av mat och medicin
mot politiska fördelar i s.k. fredssamtal.

Samtidigt kan man emellertid konstatera
att FN nu, i och med att den tidigare
blockbildningen inte längre existerar, mer
och mer kommit att spela den roll som
medlare med vissa militära påtryckningsmedel, som från början varit avsikten. Ryssland och USA är nu oftast eniga
om vilka åtgärder som bör sättas in, även
om det endast är den sistnämnde, med
hjälp av sina västallierade som har de
ekonomiska resurserna för de nödvändiga
insatserna .
Eländet i Sverige ser vi heller inget slut
på. Inget har i stort förändrats sedan vi
sist skrev "Mölle i världen". Jo, si ffroma
har blivit större, Siffrorna på antalet
arbetslösa, på bankernas förluster, på
antalet konkurser, på Sveriges budgetunderskott ...
Vad kan vi egentligen göra? Inte mycket,
men nog skulle det kännas bättre om mao
kunde kapa några linor på alla dom där
nc
,a Il sk"'a11nama .
Forts sid 6
tl

I Mölle vid foten av "Kullen"
långt borta från stressen och tullen
vi gästbåtar har och sillen vi tar
till hamnen med charm, nu alla de far

MÖLLE HAMN
Ek. förening
Stationshuset
260 42 MÖLLE
Pg. 643 50 91-1
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Vårt kiira Mölle
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Forts ''Att gå på kryss"

Forts 11 Mölle i världen"

Det är någon som sagt att "en sjöman ber
inte om medvind, utan han lår sig segla".
Det är nog så, att detta får vi försöka oss
på lite mera, än vad vi hitintills varit vana
vid. Vi får räkna med att gå på kryss
mellan alla besvärligheter och en del
eländen, räk.Qa med att medvind och "gå
på läns", det är inte det som alltid gäller.
Jag tror att det är kanske bra att vara
tvungen att likt seglaren, mestadels "gå
dikt bidevind" på livets hav, du ser väl
målet framför dig, men se upp för
blindskären, dom finns. Det finns
naturligtvis de, som inte orkar att "gå på
kryss", då får väl vi andra försöka ta dem
på släp och hjälpas åt, och visa varandra
lite "sjövett".
Vi behövs alla där vi är, familjen, jobbet,
bland vänner och i vår by. Alla bör väl ta
i lite grann, peka på möjligheter och hitta
lösningar så klarar vi nog denna svackan
också.
Med några annorlunda hälsningar.

Jämfört med ovan sagda framstår
naturligtvis våra bekymmer här i Mölle
som futtiga men är för oss trots detta nog
så angelägna. Främst suckar vi väl över
att den eviga frågan om stationsornrådet
fortfarande dras i långbänk utan att
någonting påtagligt händer.
Den kommunala och statliga spari vem har
drabbat oss i form av nerlagt bibliotek
(som dock kommer att drivas på ideell
väg t.v.) samt sämre öppettider på posten.
Vi i Mölle tackar Gun Persson och AnnMari Elfverson som stått till vår tjänst
under åren.

Lennart Sile,, Alfredsson, Ordf.
-

I'
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Ett varmt tack
till Tina och Rune Länsberg för
den fina el. orgeln.
Styrelsen, Mölle byfdrening.

~
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Leif Persso11
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Containern
kommer under våren -93 att ställas ut
enligt fOljande:
8/4 Statiomhuset
30/4 Åsvägeo
16/4 Åsvägen
7/S Statiomhuset
23/4 Statiomhuset
14/5 Åsvägeo
Vi ber Er att i görligaste mån klippa ner
buskar och grenar innan Ni lägger dem i
cootainem, så att vi inte fyller den med
"bara luft".

:

Möllekurirens
utgivningsdagar har något ändrats från de
tider som angavs i föregående nummer av
MK. Rätt utgivningsdagar är i fortsättningen: 1 mars, 15 juni, 1 september och
1 december.
Material för införande i MK måste vara
redaktionen till handa senast 14 dagar före
ovanstående tidpunkter.

1992-års Mölle-Lucia Ni,za Sve1isso1i rned
to1r1temor och uppvaktande tä1·1zor

Klubbar-föreningar
Mölle bouleklubb

I

..

Välkomna till vårens boulesäsong!
I Mölle bouleklubb har aktiviteten varit
hög under vintermånaderna. De verkliga
entusiasterna - de är inte så få! - bar
utövat sin sport inomhus, i Mataki Boule
Kullabygdens imponerande anläggning på
fabriksområdet i Höganäs.
Nu längtar vi dock efter att flytta utomhus
och efter att få se de runt den egna banan
planterade buskarna ikläda sig sin första
vårskrud.
Lördagen den 27 mars håller bouleklubben ett medlemsmöte i Stationshusets
annex för att diskutera speltider och
förslag från
tävlingskommitten om
klubbtävlingar
under
våren och
sommaren.
Klockan 13.00 startar sammankomsten.
Eventuellt blir det sedan någon timmes
boulespel.
Alla som är intresserade att del ta i den
trivsamma samvaron på vår boulebana är
välkomna!

Kullabygdens
Naturskydclsförening
•

4/3 Arsmöte
14/3 Städning av naturreservatet Rönnen
20/3 Orkideer i Botanisk have
21 /3 Städning av Mölle fålad
9-12/4 Långexkursion till Tippeme
9/5 Gökotta
14-16/5 Långexkursion till Homsö
5/6 Bland orkideer och klockgrodor
23/6 Blomster- och grottvandring

Vad händer nu?
21/3 Den sedvanliga Strandrensningen tar
sin början kl 9 .00. Samling vid "Ruffen".
Vid mycket dåligt väder gör vi ett nytt
försök den 28/3. Alla mycket välkomna.
30/4 Vi firar traditionsenligt Valborg på
fäladen kl. 20.00.
25/6 På lekplatsen, vid !CA-butiken, dansar vi runt majstången omkring kl 15 efter
att alla har hjälpt till med att klä och resa
stången. Samling kl 13. 00.

Till sist
var det den unge pastorn, som
diplomatiskt ville förhöra sig om hur
populär han var i församlingen.
Unga fröken Karin säger rodnande:
ffPastorn är underbar. Vi visste knappast
vad synd var innan pastorn kom hitff.

I detta nwnmer
av Möllekuriren har vi bifogat ett
inbetalningskort för medJemsa vgiften i Mölle. byförening.
Verksamheten för vår gemensamma trivsel här i Mölle är till
myckat stor del beroende av dessa
bidrag. Betala nu så slipper vi
påminna om den!
Styrelsen, Mölle byförening.

Möllekuriren, Åsvägen S, 260 42 MÖLLE
Ansvarig utgivare: Lennart Sil~ Alfredsson
Redaktör: Leif Persson
Produktion: Bengt Gille Teknik AB
Tryckt bos Tryckeri AB i J-1 öganäs
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Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1/7 1992 - 31/12 1992
Vinst och förlusträkning
KOSTNADER

INTÄKTER
18 .870,4 .650,50.784,30.000,16 .656,60
10.713,50
11 .000,4.230,19.070,34
1.450,-

Medlemsavgi t\er
Containeravgifter
Hyror
Solviksbassängen
Loppmarknaden
Hamnfesten
Hyresbidrag
Jubileumsboken
Räntor
Diverse

Stationshuset :
Olja
Hyra

El

21 .251,16 .216,6.087 ,4 .290,35

Rep.
Löner
Soc.avgifter
Möllekuriren
Containerverksamh .
Kopiering
Blomrabatten
Solviksbassängen
Administration
Avskrivning
Diverse

47.844,35
8 .665 ,11.726,6.460,6.433 ,-

2 .125 ,1.500,25 .562,593 ,35
10.000,1.369, 75

'

122.278,45
45 . 145 ,99

••

Overskott

}Sr2,n_2r_ J ~7~414.i..41

- - - - - - - -- -

---------Balansräkning per den 31/12 1992
TILLGÅNGAR

•

Bank
Postgiro
Inventarier

SKULDER och EGET KAPITAL
250.670,26
26.653 ,34
18.128,-

Kronor

Hyra for Stationshuset
Soc. avgifter
Möllekuriren
Olja, Stationshusct
Reparationsfond
Jubileums fond

16 .216,15.757,400 9.406,'
15 .000,50.000,-

Overskott

106 .779,45 . 145 ,99

EGET KAPITAL

151 .924,99
143 .526 ,61

295 .451,60

Kronor

------- -----------

295 .451 ,60

-- - -- --- -- ----- --

Budget för verksamhetsåret 1993
INKOMSTER

UTGIFTER

Medlemsavgifter
Containeravgifter
I

l
l

28 .000,6.000,70.000,15.000,30.000,15 .000,10.000
20.000,5 .000,-

Hyror
Bidrag

Solviksbassängen
Loppmarknad
Hamnfesten
Räntor
Diverse

Stationshuset:
Hyra
Olja

El

'

j

29.000.35 .000,15 .000,10.000,-

Rep. mm
Löner
Soc. avgifter
Möllekuriren
Containerverksamh.
Trycksaker, kopiering
Solviksbassängen
Administration
Diverse
Overskott

199. 000, -

---------------- --

89 .000,20.000,I 0.000,20.000,6.000,5 .000,35 .000,4.000,5.000,194.000,-

••

Kronor

-

5.000,-

- - -- -- - - - ----------

Kronor

199.000,-

•

